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Έκθεση A7-0305/2012 

Heinz K. Becker 

Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγραφος 4, του Κανονισµού) την αντικατάσταση 

της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0305/2012 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρωτοβουλία για την 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα – Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση 

των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της 

κοινωνικής καινοτοµίας 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών της 18ης Απριλίου 2012 µε τίτλο «ανάκαµψη που θα φέρει απασχόληση» 

(COM(2012)173), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2012 για 

το θεσµικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύµατος (FE) (COM(2012)0035), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 20ής ∆εκεµβρίου 2011 για τις δηµόσιες συµβάσεις (COM(2011)0896),  

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού της 7ης ∆εκεµβρίου 2011 για τα ευρωπαϊκά 

ταµεία κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (COM(2011)862), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 µε τίτλο 

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη» : µια ανανεωµένη στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο  

2011-2014" (COM(2011) 681), 

– έχοντας υπόψη την από 13 Απριλίου 2011 ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η Πράξη 

για την Ενιαία αγορά - ∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση 

της εµπιστοσύνης – ‘Μαζί για µια νέα ανάπτυξη’» (COM(2011)206), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 µε τίτλο «Προς 

µία πράξη για την ενιαία αγορά: Για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό 

βαθµό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608), 
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– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τη 

θέσπιση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 

καινοτοµία COM(2011)609, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 µε τίτλο «Ευρώπη 

2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» 

(COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 για έναν κανονισµό 

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και µε την κατάργηση του κανονισµού 

(COM(2011)607), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την 

«Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM (2010) 

0758), 

– έχοντας υπόψη τη δηµοσίευση του προγράµµατος ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για 

τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Έρευνας EMES του 2008 µε τίτλο «Κοινωνική 

Επιχείρηση: Ένα νέο µοντέλο για τη µείωση της φτώχειας και τη δηµιουργία 

απασχόλησης»
1
, 

– έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε τίτλο «Κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα και κοινωνικές επιχειρήσεις» ΙΝ/589 της 26ης Οκτωβρίου 2011,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την κοινωνική 

οικονοµία
2
, 

– έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του, αριθ. P7_DCL(2010)0084 που εγκρίθηκε στις 10 

Μαρτίου 2011, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 13ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά µε το καταστατικό 

της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά µε τον ρόλο των εργαζοµένων
3
, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού, 

– έχοντας υπόψη τη έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (A7-0305/2012), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, που απασχολούν 

τουλάχιστον 11 εκατοµµύρια ανθρώπους στην ΕΕ και αντιστοιχούν στο 6 % του 

συνολικού εργατικού δυναµικού και στο 10% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 

δηλαδή 2 εκατοµµύρια επιχειρήσεις, συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη 

του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και στη στρατηγική "Ευρώπη 2020" και 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 ΕΕ C 76E, 25.3.2010, σ. 16. 
3 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0071. 
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επανεπενδύουν το µεγαλύτερο µέρος των κερδών τους στις αποκαλούµενες κοινωνικές 

επιχειρήσεις· 

Β.  λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, των κοινωνικών 

επιχειρήσεων συµπεριλαµβανοµένων, αποτελούν στο ακέραιο οικονοµικούς και 

κοινωνικούς εταίρους· λαµβάνοντας υπόψη ότι χαρακτηρίζονται από τις αξίες και τις 

αρχές της δηµοκρατίας, της συµµετοχής των εργαζοµένων, των κοινωνικών φορέων και 

των χρηστών, των στόχων γενικού συµφέροντος που δίνουν προτεραιότητα στο 

κοινωνικό, στην ικανοποίηση των αναγκών κατά τρόπο δεοντολογικό και σε συνεννόηση 

µε τους εταίρους και τους χρήστες ή πελάτες τους, από  την ικανότητα να επανεπενδύουν 

τα κέρδη στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρισης καθώς επίσης από την αρχή 

της αλληλεγγύης, της µάθησης και του µοιράσµατος των γνώσεων και της κοινωνικής 

καινοτοµίας·  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι νοµικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτουν µόνον οι 

συνεταιρισµοί ενώ οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας αναγνωρίζονται και 

καλύπτονται από ειδικό νοµικό πλαίσιο σε πολλά κράτη µέλη· λαµβάνοντας υπόψη τις 

πρόσφατες νοµοθετικές προτάσεις σε ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε την κοινωνική 

οικονοµία και τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε το ευρωπαϊκό καταστατικό για τα 

ιδρύµατα καθώς και τις πρόσφατες εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής σχετικά µε τα ταµεία αλληλασφάλισης· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της τωρινής χρηµατοπιστωτικής, οικονοµικής και 

κοινωνικής και κρίσης καθώς και οι δηµογραφικές αλλαγές, ιδίως η γήρανση του 

πληθυσµού, δοκιµάζουν τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµένων των 

θεσµοθετηµένων και των προαιρετικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, και ότι ως εκ 

τούτου θα έπρεπε να προωθούνται τα καινοτόµα συστήµατα κοινωνικής βοήθειας 

προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκής και αξιοπρεπής κοινωνική ασφάλιση καθώς και 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά και η στρατηγική "Ευρώπη 2020" 

–οι οποίες αποσκοπούν και οι δύο στη δηµιουργία έξυπνης, καινοτόµου, βιώσιµης και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζει και να βελτιώνει την ποιότητα και 

την ποσότητα των θέσεων εργασίας και να καταπολεµά τη φτώχεια – είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µεταξύ τους και ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να συνεισφέρουν 

σηµαντικά µέσω του καινοτόµου δυναµικού τους και της ικανότητάς τους να  δίνουν 

ειδικές και κατάλληλες απαντήσεις στις ανάγκες, µεταξύ των οποίων οι κοινωνικές, των 

πολιτών και των πληθυσµών και να εκπληρώνουν την αποστολή γενικού συµφέροντος 

κοινής ωφελείας στην οποία είναι ταγµένες· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τους παράγοντες της κοινωνικής 

οικονοµίας και τις κοινωνικές επιχειρήσεις όχι µόνον ως µοχλούς οικονοµικής 

µεγέθυνσης και κοινωνικής καινοτοµίας, που διαθέτουν δυναµικό δηµιουργίας βιώσιµων 

δραστηριοτήτων και απασχόλησης µε µικρή πιθανότητα µετεγκατάστασης, αλλά και ως 

µοχλούς ενθάρρυνσης της ένταξης ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε κανονισµό για τα 

Ευρωπαϊκά Ταµεία Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας · 
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H. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλουν, µεταξύ 

άλλων, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οι οποίες είναι στοιχεία 

κλειδιά για ένα κράτος πρόνοιας άρα και στην επίτευξη των κοινών στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινωνική και εδαφική συνοχή· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, εποµένως χρειάζονται ειδική, προσαρµοσµένη στα 

µέτρα τους στήριξη, όπως κοινωνικές τράπεζες, µέσα για την από κοινού αντιµετώπιση 

κινδύνου, φιλανθρωπικά ταµεία και/ή πιστώσεις ή µικροπιστώσεις· λαµβάνοντας υπόψη 

ότι από αυτή την άποψη τα διαρθρωτικά ταµεία και τα προγράµµατα της ΕΕ παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις από τη φύση τους και τον τρόπο 

λειτουργίας τους συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας συνεκτικότερης και 

δηµοκρατικότερης κοινωνίας και συχνά προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας καθώς 

και ίσες αµοιβές για ισότιµη εργασία, στηρίζουν δε τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και 

γυναίκες, συµβάλλοντας έτσι στην εναρµόνιση του εργασιακού µε τον ιδιωτικό βίο· 

 

Εισαγωγή  

1. λαµβάνει υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής µε τίτλο «Πρωτοβουλία για την 

κοινωνική επιχειρηµατικότητα» και «Στοχεύοντας σε µια ανάκαµψη µε άφθονες θέσεις 

απασχόλησης», οι οποίες περιλαµβάνουν συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά 

µε τη βελτίωση των συνθηκών που διέπουν την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, ώστε να 

προκύψουν νέες ευκαιρίες, δραστηριότητες και θέσεις απασχόλησης·  προσθέτει ότι η 

προσφορά αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών µόνο σε 

µειονεκτούντα ή περιθωριοποιηµένα άτοµα · 

2.  υπογραµµίζει ότι η αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν 

πρέπει να περιοριστεί στον ορισµό κάποιων κοινωνικών στόχων σε ορισµένες εµπορικές 

επιχειρήσεις αλλά πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονοµίας· ως προς τούτο επιµένει ότι είναι ανάγκη να προσαρµοσθούν τα 

µέσα, ιδίως δε τα χρηµατοδοτικά, που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές να 

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε τους δικούς τους σκοπούς και 

στόχους και να καλλιεργούν τη µεταξύ τους αλληλεγγύη· τονίζει επίσης ότι µία καλύτερη 

γνώση της κοινωνικής οικονοµίας καθιστά δυνατή την αξιοποίηση της προσφοράς τους 

στο κοινωνικό σύνολο, κυρίως όσον αφορά την κοινωνική και την εδαφική συνοχή·  

3. δηλώνει ότι η κοινωνική οικονοµία αποτελεί ουσιώδη και ισότιµη µε τις άλλες συνιστώσα 

της ευρωπαϊκής οικονοµίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου κι ότι συµβάλλει 

σηµαντικά σε αυτά, δίδοντας καινοτόµους απαντήσεις και ότι ο ρόλος της στην κοινωνική 

και την εδαφική συνοχή της Ένωσης και των κρατών µελών της είναι αναντικατάστατος· 

υπογραµµίζει την ανθεκτικότητά της στις κρίσεις και τη στερεότητα των οικονοµικών και 

κοινωνικών της µοντέλων· υπογραµµίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται 

σε µεγάλο βαθµό στις κοινωνικές και ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται 

– ή αντιµετωπίζονται ανεπαρκώς – από τους κλασικούς οικονοµικούς παράγοντες ή από 
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το κράτος· τονίζει ότι οι θέσεις απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας 

συµβάλλουν επίσης στην επαν(-)εδραίωση των οικονοµικών κέντρων, καθώς ελάχιστες 

από αυτές είναι δυνατό νε µετεγκατασταθούν και, ως εκ τούτου, συντελούν στην 

κοινωνική, οικονοµική και εδαφική συνοχή· 

4. επισηµαίνει ότι ως κοινωνική επιχείρηση νοείται ένας οργανισµός, ανεξαρτήτως νοµικής 

µορφής, ο οποίος: 

α) έχει ως πρωταρχικό στόχο, σύµφωνα µε το καταστατικό του ή οποιοδήποτε 

αντίστοιχο έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, την επίτευξη µετρήσιµου, 

θετικού κοινωνικού αντικτύπου µέσω : 

– της παροχής υπηρεσιών και αγαθών στο κοινωνικό σύνολο βάσει της 

αλληλεγγύης µέσω των µεθόδων λειτουργίας και χρηµατοδότησής του· 

- της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών κυρίως σε ευάλωτα, περιθωριοποιηµένα, 

µειονεκτούντα ή κοινωνικώς αποκλεισµένα άτοµα, ή/και 

– της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών µέσω µίας µεθόδου παραγωγής η οποία 

µαρτυρά τον κοινωνικό της στόχο· 

β) χρησιµοποιεί τα κέρδη του πρώτα και κύρια για να επιτύχει τους πρωταρχικούς του 

στόχους, αντί να διανέµει κέρδη ακολουθώντας την απλή λογική της οικονοµικής 

αποδοτικότητας, και εφαρµόζει προκαθορισµένες διαδικασίες και κανόνες για 

οποιοδήποτε εξαιρετική περίπτωση διανοµής κερδών σε µετόχους και ιδιοκτήτες, 

εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόµενη διανοµή κερδών δεν υπονοµεύει τους πρωταρχικούς 

στόχους του και 

γ) η διαχείρισή του πραγµατοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως µέσω της 

συµµετοχής του προσωπικού του, των χρηστών του και/ή των παραγόντων που 

επηρεάζονται από τις επιχειρηµατικές και κοινωνικές του δραστηριότητες· 

Συνιστώµενες δράσεις για διάφορες µορφές επιχειρήσεων 

5. τονίζει ότι οι δραστηριότητες σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας από 

εθελοντές, συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική µεγέθυνση, στην αλληλεγγύη και 

στην κοινωνική συνοχή, ενώ δίνουν νόηµα στη ζωή πολλών πολιτών· ζητεί την πλήρη 

αναγνώριση και τη δέουσα χρηµατική και διαρθρωτική στήριξη σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο· υπογραµµίζει ότι ο εθελοντισµός ουδόλως πρέπει να πλήξει τους 

µισθούς και τους όρους εργασίας των προσώπων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις 

κοινωνικής οικονοµίας και ότι πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη 

συµπληρωµατικότητα µεταξύ εθελοντικών και αµειβόµενων δραστηριοτήτων· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε οι κοινωνικές επιχειρήσεις 

να έχουν στήριξη και να δύνανται να λειτουργούν µε τον αυτό τρόπο όπως επιχειρήσεις 

άλλου τύπου που δραστηριοποιούνται σε κερδοφόρους τοµείς της οικονοµίας· 

υπογραµµίζει ότι οι δραστηριότητες κοινωνικής οικονοµίας αναπτύσσονται κυρίως σε 

λιγότερο αποδοτικές οικονοµικές δραστηριότητες, όπου τα υλικοτεχνικής φύσεως 

εµπόδια µεταφράζονται σε υψηλότερο κόστος, και σε λιγότερο αναπτυγµένες και 
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κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες προς τον πληθυσµό, όταν λειτουργούν σύµφωνα µε τους 

αυστηρούς όρους της αγοράς· υπογραµµίζει ότι οι χρήστες πρέπει να µπορούν πάντα να 

έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, των οικονοµικών συµπεριλαµβανοµένων, µε 

όρους αποδεκτούς· 

7. τονίζει τη σηµασία µίας στρατηγικής και µέσων που προωθούν την κοινωνική 

επιχειρηµατικότητα και κυρίως τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση στα προγράµµατα και τη χρηµατοδότηση της Ένωσης 

και των κρατών µελών· ζητεί επαρκή στήριξη για να διασφαλιστεί η συνέχιση του 

προγράµµατος Erasmus για νέους επιχειρηµατίες και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η 

προβολή του προγράµµατος και στην κοινωνική οικονοµία·  

8. λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία που επικρατεί στο πλαίσιο της κοινωνικής 

οικονοµίας και υπογραµµίζει ότι αποτελεί πλούτο για την ΕΕ και τα κράτη µέλη της, 

κυρίως οικονοµικό· εκτιµά ότι η αρχή της ελεύθερης επιχειρηµατικότητας, ανεξάρτητα 

από το καθεστώς της, πρέπει να εφαρµόζεται ώστε να καθίσταται σεβαστή η 

ποικιλοµορφία των επιχειρηµατικών µορφών· τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων νοµικών 

πλαισίων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να αφήνει το περιθώριο επιλογής στις επιχειρήσεις ενώ 

πρέπει να προηγείται η εκπόνηση εκτίµησης επιπτώσεων, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η 

ύπαρξη διαφόρων µοντέλων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, και ιδίως αυτών των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, στα διάφορα κράτη µέλη · τονίζει ότι κάθε µέτρο 

πρέπει να εµπεριέχει προστιθέµενη αξία για όλη την ΕΕ·  

9. στηρίζει πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο που έχουν στόχο την επέκταση και την 

ενίσχυση του ήδη προηγµένου τοµέα των ενώσεων στα περισσότερα κράτη µέλη· ζητεί να 

δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για ενώσεις, για να συµπληρωθούν τα 

υπάρχοντα σε επίπεδο κρατών µελών νοµικά καταστατικά· 

10. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την απλοποίηση του 

κανονισµού για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη µελέτη της Επιτροπή σχετικά µε την κατάσταση των 

ταµείων αλληλασφάλισης στην Ευρώπη που διεξήχθη µε ενεργό συµµετοχή του τοµέα· 

τονίζει ότι τα ταµεία αλληλασφάλισης πρέπει να αναγνωριστούν µέσω ενός ευρωπαϊκού 

καταστατικού ως ξεχωριστός και σηµαντικός φορέας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και κοινωνίας· υπογραµµίζει τα οφέλη που θα προκύψουν από ένα ευρωπαϊκό 

καταστατικό για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δράσης των ταµείων 

αλληλασφάλισης· προτρέπει τα κράτη µέλη που δεν έχουν θεσπίσει ακόµη εθνικό 

καταστατικό για ταµεία αλληλασφάλισης να το πράξουν· 

12. επικροτεί την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για το θεσµικό πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού ιδρύµατος
1
· 

13. υπενθυµίζει ότι, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης COM(2004)0018, η Επιτροπή δεσµεύτηκε 

να προβεί σε δώδεκα συγκεκριµένες ενέργειες για να στηρίξει την ανάπτυξη 

συνεταιρισµών και εκφράζει τη λύπη του που µέχρι στιγµής έχει σηµειωθεί µικρή µόνο 

πρόοδος επ’ αυτού· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξα -εναρµονισµένα µε 

                                                 
1 COM(2012) 0035 τελικό 
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την πρωτοβουλία του 2004- επιπλέον µέτρα για την ενίσχυση των λειτουργικών 

συνθηκών για συνεταιρισµούς, ταµεία αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύµατα, και τη 

στήριξη µε τον τρόπο αυτό της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας εν γένει· 

υπογραµµίζει σχετικά ότι η γενική ευρωπαϊκή πολιτική για το σύνολο των επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονοµίας δεν µπορεί να περιορίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά µε την κοινωνική επιχειρηµατικότητα η οποία προωθεί µόνον ένα 

µέρος της κοινωνικής οικονοµίας· 

14. σηµειώνει την έγκριση της αναθεωρηµένης δέσµης κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 

ενισχύσεις που αφορούν τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή να 

θέσει τέρµα στη συνεχιζόµενη νοµική ανασφάλεια όσον αφορά ορισµένους κανόνες για 

τις κρατικές ενισχύσεις και ορισµένους τοµείς, συγκεκριµένα δε για τις ΚΥΚΩ, και να 

αποσαφηνίσει και να καταστήσει πιο ευέλικτους τους κανόνες αυτούς ώστε να 

διευκολύνει την κατανόηση και την εφαρµογή τους από τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και όλως ιδιαιτέρως τις επιχειρήσεις 

κοινωνικής οικονοµίας· 

15. επισηµαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σηµαντικά µέσα παροχής υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας (ΥΚΩ)· επισηµαίνει ότι τέτοιες επιχειρήσεις συχνά προκύπτουν από  

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις και/ή κοινωνικές 

ενώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες προσανατολισµένες στον άνθρωπο, σχεδιασµένες 

ώστε να ανταποκρίνονται σε ζωτικές ανθρώπινες ανάγκες, συγκεκριµένα στις ανάγκες 

χρηστών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση· εκτιµά ότι το πλαίσιο των δηµόσιων 

υπηρεσιών, συχνά µη προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητές τους, επ’ουδενί πρέπει να 

αποτελεί το µόνο µέσο πρόσβασης στις δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις και ότι πρέπει να 

αναληφθεί πρωτοβουλία για την αποσαφήνιση του πεδίου των δηµόσιων ενισχύσεων· 

16. διευκρινίζει ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) πρέπει να διαχωριστεί 

από εκείνη της κοινωνικής οικονοµίας, των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας· 

 

∆ηµοσιονοµικές προοπτικές – βελτίωση του νοµικού και δηµοσιονοµικού περιβάλλοντος 

17. εκτι εκτιµά ότι απαιτούνται διαφορετικά χρηµατοπιστωτικά µέσα –όπως τα ευρωπαϊκά 

ταµεία κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, τα ευρωπαϊκά ταµεία επιχειρηµατικού 

κεφαλαίου και τα ευρωπαϊκά ταµεία αγγέλων (ΕΤΑ)–, για να βελτιωθεί η χρηµατοδότηση 

των κοινωνικών επιχειρήσεων· 

18. τονίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, και όλως ιδιαιτέρως οι 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, µε επαρκή χρηµατοοικονοµικά µέσα σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και επισηµαίνει ότι υπάρχουν σχετικά ταµεία 

στο πλαίσιο του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020· ζητεί ρητώς στήριξη 

για καινοτόµες κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδίως για όσες προάγουν την ποιοτική 

απασχόληση, την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και που 

επενδύουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον επαγγελµατικό αναπροσανατολισµό και 

τη διά βίου µάθηση· 

19. υπογραµµίζει ότι η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηµατοδότηση, ιδίως δε για τις µικρές 

νοµικές οντότητες, πρέπει να απλοποιηθεί, αφήνοντας επαρκές περιθώριο ευελιξίας σε 
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επίπεδο κρατών µελών, οι ευκαιρίες χρηµατοδότησης να διατίθενται σε αυξηµένο βαθµό 

και να αποδεικνύονται µε διαφάνεια και πέραν τούτου να απλοποιηθούν οι οργανωτικές, 

διοικητικές και λογιστικές απαιτήσεις, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τα επίπεδα των 

αιτούµενων χρηµατοδοτήσεων· 

20. εκτιµά ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν µέσα που να επιτρέπουν τη µέτρηση και τη 

σύγκριση του κοινωνικού αντικτύπου των επενδύσεων· 

21. θεωρεί αναγκαία τη δηµιουργία προϋποθέσεων που να ευνοούν την οικονοµική 

ανεξαρτησία των κοινωνικών επιχειρήσεων· 

22. εκτιµά ότι οι υπεύθυνες διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζονται από σωστή 

παρακολούθηση και επαρκή διαφάνεια των χρηµατοδοτικών µηχανισµών είναι 

απαραίτητες για να διατηρηθεί το επίκεντρο στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις· 

Μέτρα, στήριξη και προώθηση  

23. υποστηρίζει τα µέτρα που εξετάζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της COM(2011)0682, 

όπως την εκπόνηση συγκριτικής µελέτης της νοµικής κατάστασης σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδα στα διάφορα κράτη µέλη, τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ανταλλαγής 

πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε επίπεδο εταίρων και εκπόνησης αξιόπιστων 

στατιστικών· αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης µέτρων στήριξης και συνοδευτικών 

µέτρων για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της επιχείρησης· επιµένει ότι 

τα προαναφερθέντα µέτρα πρέπει να καλύψουν το σύνολο των επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονοµίας· 

24. εκτιµά ότι η δηµιουργία πόλων κοινωνικής καινοτοµίας, των οποίων η προστιθεµένη αξία 

δεν µπορεί να είναι µόνον τοπική, µπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη των κοινωνικών 

επιχειρήσεων· θεωρεί επίσης ότι ορισµένες κοινωνικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για 

την ένταξη στην απασχόληση των εργαζοµένων που είναι άνεργοι ή αυτών που έχουν 

αποµακρυνθεί από την αγορά εργασίας· 

25. ζητεί επίµονα από την Επιτροπή να προτείνει µία ανοικτή µέθοδο συντονισµού για την 

κοινωνική οικονοµία· 

26. στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση µιας οµάδας 

εµπειρογνωµόνων για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, επιφορτισµένης να παρατηρεί 

και να αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην εφαρµογή των µέτρων που 

προβλέπονται στην εν λόγω ανακοίνωση· ζητεί οι εργασίες αυτές να καλύπτουν το 

σύνολο της κοινωνικής οικονοµίας· 

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να επανεξετάσουν το εφικτό και τη σκοπιµότητα 

της δηµιουργίας ενός «ευρωπαϊκού κοινωνικού σήµατος» για τις κοινωνικές επιχειρήσεις· 

28. ζητεί οι κανόνες της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις να τηρούν την αρχή της «πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» παρά αυτήν του «χαµηλότερου 

κόστους» κατά την ανάθεση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών· ζητεί να λαµβάνουν επίσης 

υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αυτών και τις ιδιαιτερότητές τους· 
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υπογραµµίζει ότι η µεταρρύθµιση των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε τις δηµόσιες 

συµβάσεις παρέχει την ευκαιρία για την ενίσχυση της τήρησης και της εφαρµογής 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων κατά την ανάθεση συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών και για την εξασφάλιση της συµµετοχής επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας 

στις δηµόσιες συµβάσεις· 

29. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τον βαθµό κατανόησης και τις γνώσεις σχετικά µε 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική οικονοµία, να βελτιώσει την προβολή 

αµφοτέρων, στηρίζοντας την πανεπιστηµιακή έρευνα, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 8ου 

προγράµµατος πλαισίου («Ορίζων»)· 

30.καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εντάξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 

δε τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, στα σχέδια δράσης για την απασχόληση και 

την κοινωνική ένταξη και να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους· 

31. επισηµαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας 

έχουν ανάγκη από τη µέγιστη στήριξη και αποδοχή, µέσω προσπαθειών 

ευαισθητοποίησης και, κυρίως, προβάλλοντας πλεονεκτήµατα πέραν αυτών των 

οικονοµικού χαρακτήρα· ζητεί ευρεία εκστρατεία πληροφόρησης, µε τη στήριξη της 

Επιτροπής, των κρατών µελών, των κοινωνικών εταίρων και των εµπλεκόµενων µερών· 

32. καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωµάτωση 

αρχών κοινωνικής οικονοµίας, κοινωνικών επιχειρήσεων, κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο διδακτικών προγραµµάτων στα 

σχολεία, τα πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθώς και σε προγράµµατα 

διά βίου εκπαίδευσης·  ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να στηρίξουν 

τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών, των κοινωνικών εταίρων και του 

πανεπιστηµιακού κόσµου, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας 

τους και των αρχών και των αξιών της κοινωνικής οικονοµίας καθώς και στην 

καταπολέµηση των ενδεχοµένως υπαρχόντων στερεοτύπων· 

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσµευση της Επιτροπής να εξετάσει και να 

µελετήσει τη δυνατότητα χρήσης από τις κοινωνικές επιχειρήσεις αδρανών διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους, και ευελπιστεί ότι θα 

ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα στο εγγύς µέλλον· 

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών µελών. 

Or. fr 

 

 


